P R O T O K Ó Ł nr 25/2009
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 14 października 2009 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)

Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
6) Sołtysi – wg listy obecności.

Radni nieobecni: Małgorzata Śliwińska, Jarosław Goldberg.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dwudziestej piątej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan
Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 12oo
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Po powitaniu radnych i gości, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy
obecności, w posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 15 osób stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał – listy obecności radnych oraz pozostałych osób stanowią załączniki nr 1-2 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z dwudziestej czwartej sesji z dnia
28 sierpnia 2009 r. wyłożony jest do wglądu w trakcie sesji. Jeżeli do końca obrad nie zostaną
zgłoszone przez radnych uwagi wobec jego treści to uważał będę, że protokół został przez
Radę przyjęty.
Do końca obrad radni nie wnieśli zastrzeżeń i uwag do treści protokołu. Zgodnie
z wcześniejszą zapowiedzią uznano, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty bez
poprawek.
Porządek XXV sesji Rady Gminy Kaczory:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
- przewodniczących Komisji,
- Wójta Gminy.
4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze 2009 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany gruntów pomiędzy
Gminą Kaczory a Nadleśnictwem w Kaczorach.
9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca analizy oświadczeń
majątkowych.
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10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku
sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Rada Gminy nie wniosła zmian do przedstawionego porządku XXV sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono.

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Radny Henryk Kalka przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
• W ostatnim czasie KR wspólnie z KRiOŚ odbyła jedno wspólne posiedzenie w dniu
13.10.2009 r., podczas którego omawiano tematy dotyczące dzisiejszej sesji oraz
działalność Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach (głównie
problem kanalizacji i oczyszczalni ścieków) w świetle ochrony środowiska. Na w/w
posiedzenie został zaproszony Pan Jerzy Skwirowski – dyrektor ZUWiK.
• ZUWiK w Kaczorach „produkuje” tzn. wydobywa, uzdatnia i rozprowadza
około 308 tysięcy metrów sześciennych wody, natomiast mieszkańcy wytwarzają
łącznie około 247 metrów sześciennych ścieków rocznie. Oczyszczalnia ścieków w
Kaczorach oczyszcza 202 metry sześcienne, a pozostałe 45 metrów sześciennych
odbiera zakładowa oczyszczalnia ścieków przy zakładach „FARMUTIL HS” w
Śmiłowie.
• Mając na uwadze aspekt ochrony środowiska chcę powiedzieć, że ubocznym
produktem oczyszczania ścieków są osady. Oczyszczalnia ścieków w Kaczorach
wytwarza ich około 40 ton w przeliczeniu na suchą masę. Są one zagospodarowywane
w sposób rolniczy. Myślę, że jest to właściwy kierunek. Aby dbać o ochronę
środowiska, osady są regularnie badane laboratoryjnie na zawartość metali ciężkich
i drobnoustrojów. Oprócz w/w badań analizie podlega także gleba (na zawartość
pierwiastków). Do tej pory wyniki były pozytywne, co oznacza, że osady nie
stwarzają zagrożenia sanitarnego dla środowiska i ludzi.
• Powyżej 90% mieszkańców naszej gminy jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej.
Mały odsetek osób niepodłączonych stanowi problem społeczny i bulwersuje opinię
społeczną. Myślę, że w stosunku do w/w osób po raz kolejny powinny zostać
poczynione stosowne kroki urzędnicze w celu zmobilizowania ich do podłączenia.
• Eksploatacja urządzeń w oczyszczalni ścieków jest droga w utrzymaniu, urządzenia
często się zużywają. W związku z powyższym należy liczyć się z tym, że stawki za
wodę i ścieki w 2010 r. będą musiały być zwiększone. Ponadto w związku ze
zwiększającą się ilością dopływających ścieków do oczyszczalni planuje się jej
rozbudowę. W ostatnim czasie ZUWiK w celu poprawy warunków eksploatacji
zakupił urządzenie do czyszczenia rur kanalizacyjnych z własnych środków.
• Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. została przekazana
Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która po przeanalizowaniu wydała pozytywną
opinię. Reasumując należy powiedzieć, że zarówno dochody jak i wydatki kształtują
się na poziomie około 50%. Realizacja podatków jest powyżej 50%. Jedynie udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 40%, co sygnalizuje pewien
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problem i złe zjawisko. Do tej pory w/w udziały stanowiły dochody pewne. W 2009 r.
istnieje obawa, że mogą one być zmniejszone o około 400 tys. zł, co dla naszego
budżetu stanowi znaczącą kwotę. W związku z w/w sytuacją planuje się zaciągnięcie
kredytu długoterminowego w kwocie 750 tys. zł, który stanowi pewną asekurację.
Ponadto warto podkreślić, że rząd planuje w 2010 r. ograniczyć możliwości
dofinansowywania inwestycji i zmniejszyć 60% próg zadłużenia jednostek
samorządowych.
Zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy woleliby płacić niskie podatki jednak wpływy
podatkowe są bardzo potrzebne gminie do realizacji inwestycji. Myślę, że dochody
z podatków są wykorzystywane w sposób racjonalny i służą dobru wspólnemu.
W związku z powyższym postanowiliśmy podatki od nieruchomości podnieść w skali
od 2% do 6%.

Radny Kazimierz Załachowski przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Sportu:
KZOKiS odbyła jedno wspólne posiedzenie wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu, podczas którego omawiano sprawy dotyczące porządku dzisiejszej
sesji. Nie będę omawiał poszczególnych uchwał. Przedstawił je mój przedmówca. Dodam
tylko, że sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze przedstawione szczegółowo przez
skarbnika gminy zostało przyjęte bez uwag. Niepokojący jest 40% poziom udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych jednak uważam, że wynika on z obecnej sytuacji
w kraju. Pozostałe uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie. Ewentualne rozbieżności
w sprawie wysokości podatków od nieruchomości zostaną przegłosowane na dzisiejszej sesji.
Wnioski z posiedzenia Komisji przekazano Wójtowi Gminy.
Z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” wszystkim obecnym na dzisiejszej sesji
przedstawicielom oświaty składam najserdeczniejsze życzenia.
Wójt Gminy Kaczory – mgr Brunon Wolski:
Ø Najważniejszym wydarzeniem, w okresie od ostatniej sesji było rozpoczęcie roku
szkolonego w poszczególnych placówkach na terenie naszej gminy. W tym celu
wspólnie z Panią Zdzisławą Kępczyńską Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kaczorach odbyliśmy spotkania
z dyrektorami, aby zapoznać się z problemami jednostek oświatowych. Placówki
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zostały w części wyremontowane
i dobrze przygotowane. Na terenie naszej gminy baza oświatowa jest coraz ładniejsza.
Myślę, że niebawem będziemy uczestniczyć w odbiorze i otwarciu sali gimnastycznej
wraz z obiektem szkoły (część nowych sal) w Dziembowie.
Ø Ponadto w dniu 1 września odbyło się odsłonięcie obelisku ku czci kaprala Piotra
Konieczki oraz tablicy pamiątkowej osób pomordowanych w Zelgniewie. Serdecznie
dziękuję sołtysom wsi Zelgniewo i Jeziorki – Panu Bogdanowi Pszczółce, Panu
Andrzejowi Ostapukowi za pomoc w przygotowaniu uroczystości, dziękuję także
radnym i wszystkim biorącym w nich udział. Myślę, że godnie uczciliśmy 70-tą
rocznicę wybuchu II wojny światowej i oddaliśmy cześć zmarłym.
Ø Trwają prace przy budowie części chodnika w Prawomyślu i Jeziorkach.
Rozstrzygnięto przetarg na dalsze inwestycje drogowe. W najbliższym czasie
przystąpimy do budowy masy asfaltowej (dywanika asfaltowego) w Prawomyślu
i w Śmiłowie przy ul. Łącznej i ul. Osiedle Leśne. Podpisanie umowy z wykonawcą
nastąpi zaraz po zatwierdzeniu przez radę zmian w budżecie. Dobiegają, zatem końca
zaplanowane na 2009 r. inwestycje.
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Ø Ponadto cały czas przygotowujemy się do budowy pływalni w Kaczorach tj. do
wymiany działek z nadleśnictwem. Jeśli w w/w sprawie będzie pozytywna opinia
Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zamiana zostanie już niebawem
sfinalizowana.
Ø Przygotowaliśmy także do sprzedaży działki w Śmiłowie i w Kaczorach – domki
letniskowe nad jeziorem „Kopcze”. Jesteśmy w trakcie wykonania dokumentacji na
sprzedaż sześciu działek w Jeziorkach. Serdecznie zachęcam do kupna w/w działek.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji.

ad. pkt 4/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła informację z przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze 2009 r. oraz odczytała uchwałę Nr
SO – 0953/14/15/Pi/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 3 września 2009 r. – pozytywną opinię (informacja wraz z załącznikami oraz opinią
stanowią załączniki nr 3,4 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

ad. pkt 5/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXV/144/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r. (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Radny Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXV/145/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (uchwała stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.

ad. pkt 7/
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przed przystąpieniem do podjęcia uchwały
w sprawie podatku od nieruchomości prosi o przegłosowanie stawek podatków, które były
proponowane w różnej wysokości przez Komisje, a mianowicie:
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a) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej
(§ 1 pkt 2 a w/w uchwały)
Komisja Rewizyjna i KRiOŚ proponowały stawkę – 0,65.
KZOKiS i KRGPiB proponowały stawkę – 0,62.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów („za” – 10
głosów, „przeciwnych” – 3 głosy, „wstrzymujących” – nie było) przyjęła stawkę 0,65 zł od
budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej.

b) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej
(§ 1 pkt 2 d w/w uchwały)

Komisja Rewizyjna i KRiOŚ proponowały stawkę – 4,10.
KZOKiS i KRGPiB proponowały stawkę – 4,03.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów („za” – 10
głosów, „przeciwnych” – 3 głosy, „wstrzymujących” – nie było) przyjęła stawkę 4,10 zł od
budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m 2 powierzchni użytkowej.

c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni (§ 1 pkt 1 c w/w uchwały)

Komisja Rewizyjna i KRiOŚ proponowały stawkę – 0,18.
KZOKiS i KRGPiB proponowały stawkę – 0,20.
Po propozycjach w/w Komisji Wójt zaproponował stawkę 0,19 zł.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła stawkę
0,19 zł od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni.
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
podatku od nieruchomości.
Pytania i uwagi:
Radna A. Wienke – W kwestii wyjaśnień chciałabym powiedzieć, że podatek od budynków
mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej płacą wszyscy mieszkańcy bez
wyjątku (rolnicy i pozostali), a podatek od gruntów pozostałych opłaca tylko część naszej
społeczności. Ponadto podatek od gruntów pozostałych stanowi dużą część wszystkich opłat
mieszkańców. W związku z powyższym postanowiliśmy podnieść podatek wszystkim (do
0,65 zł) a obniżyć podatek od gruntów pozostałych do 0,18 (pozostałe Komisje proponowały
stawkę 0,20 zł).
Radna Joanna Stachowiak – Na wczorajszym posiedzeniu Komisji wszyscy obecni
członkowie bez wątpienia zaproponowali stawkę 0,62 zł podatku od budynków mieszkalnych
lub ich części. Na dzisiejszej sesji jednak zagłosowali inaczej. Jestem zdziwiona w/w
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sytuacją. Proponuję niższe stawki, ponieważ uważam, że w dobie kryzysu należy oszczędzić
budżety naszych mieszkańców.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(„za” – 10 głosów, „przeciwnych” – 3 głos, „wstrzymujących” – nie było) uchwałę Nr
XXV/146/2009 w sprawie podatku od nieruchomości (uchwała stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/
Radny Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej zamiany gruntów pomiędzy Gminą Kaczory a Nadleśnictwem
w Kaczorach.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXV/147/2009 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany gruntów pomiędzy
Gminą Kaczory a Nadleśnictwem w Kaczorach (uchwała wraz z załącznikiem stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 9/
Pani Gizela Durecka – Sekretarz Gminy z upoważnienia Wójta przedstawiła informację
o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych (informacja stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Pan Stefan Kowal przedstawił informację
dotyczącą analizy złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych (informacja stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

ad. pkt 10/ Zapytania i wolne wnioski.
Radny Ryszard Grzelak – Śledzę przebieg podatków w gminach ościennych i muszę
powiedzieć, że w naszej gminie podatki wcale nie są wysokie. Ponadto uważam, że na ceny
podatków, jakie mamy - realizujemy bardzo dużo inwestycji. Dla porównania mogę
powiedzieć, że np. w gminie Miasteczko Krajeńskie podatek od działalności gospodarczej
wynosi 19,80 zł (w gminie Kaczory 16,50 zł), podatek od gruntów pozostałych 0,36 zł
(w gminie Kaczory 0,19 zł). Myślę, że mieszkańcy naszej gminy do wysokości podatków
uchwalonych na dzisiejszej sesji nie powinni mieć pretensji.

ad. pkt 11/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi Gminy Kaczory:
Słusznie radny R. Grzelak zauważył, że podatki w gminie Kaczory nie są już najwyższe.
Około pięć, sześć lat temu faktycznie ustalaliśmy podatki na najwyższym poziomie. Obecnie
nie ma już takiej potrzeby i możemy spokojnie realizować rozpoczęte inwestycje. Na
komisjach część radnych proponowała np. w przypadku podatku od budynków mieszkalnych
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stawkę 0,65 zł, a część 0,62 zł. Na sesji została przegłosowana stawka 0,65 zł. Myślę, że w/w
wzrost jest bardzo mały i mieszkańcy w sprawie wysokości podatków nie będą mieli uwag
i zaakceptują wysokość przyjętych przez radę stawek.
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji
w dniu 13 października 2009 r.:
ad. wniosków Radnej Joanny Stachowiak:
Bardzo ładnie zrobiono boisko do piłki plażowej w Kaczorach, które jest wykorzystywane
przez mieszkańców. Należałoby pomyśleć, co zrobić z kortem tenisowym w Kaczorach? Czy
byłaby możliwość aby kort zagospodarował GOK lub klub sportowy?

q

Odp. Wójt Gminy Kaczory – W przygotowanie boiska do piłki plażowej zaangażowali się
dwaj radni Pan H. Kalka oraz S. Kowal. Dzięki ich organizacji w/w boisko powstało.
Z kortem nie trzeba robić już wiele. Jest przecież ogrodzone, siatka także została zakupiona
i wyrwano chwasty. Wystarczą osoby chętne, które wspólnie z klubem coś zorganizują
i wówczas kort zostanie udostępniony dla chętnych do gry mieszkańców.
Ludzie proszą i pytają o place zabaw. Kaczory są dużą miejscowością a znajduje się
w nich tylko jeden plac zabaw przy przedszkolu. Są gminy dużo mniejsze np. gmina Tuczno,
w których są aż dwa place zabaw.
q

Odp. Wójt Gminy Kaczory – W w/w sprawie wypowiadałem się już wielokrotnie.
W Kaczorach poza placem zabaw przy przedszkolu znajduje się także plac przy ul. Osiedle
XXX-Lecia PRL. Tam plac został zorganizowany przy pomocy Pani Wandy Sądej. Ponadto
w Kaczorach są jeszcze miejsca do piłki nożnej i kosza na ul. Osiedle Przylesie oraz przy
klubie LZS. Uważam, że miejsc do zabawy w Kaczorach jest wystarczająca ilość.
Jeśli chodzi o wyposażanie w/w placów zabaw w urządzenia dla małych dzieci, uważam,
że powinny być wyposażane tylko te place, które są organizowane pod nadzorem i tylko takie
ze względu na bezpieczeństwo dzieci powinny być udostępniane.
W sprawie placów zabaw Radna Roma Gapińska zgłaszała także, że z placu zabaw
w Rzadkowie nie mogą korzystać w ogóle dzieci inne niż przedszkolne. Zwrócę uwagę
dyrektorowi z Rzadkowa, aby udostępniał plac zabaw.
Radny S. Kowal – Rozmawiałem z przedstawicielami zarządu bloków (wspólnoty
mieszkaniowej) Osiedla Przylesie i zaproponowałem im zorganizowanie placu zabaw
podobnego jak na ul. Osiedle XX-Lecia PRL. Nie zgodzili się na to, ponieważ to wiąże się
z odpowiedzialnością w sytuacji gdyby komuś coś się stało. Podobnie uważam, że place
zabaw powinny być organizowane jedynie pod nadzorem.
q

Czy jest już znany termin wywozu śmieci wielkogabarytowych?

Odp. Wójt Gminy Kaczory – Jeszcze nie jest znany termin wywozu w/w śmieci jednak
sprawę będziemy załatwiać.
q

Czy ZUWiK poczynił inwestycje w celu poprawy ciśnienia wody na ul. Oś. Przylesie
w Kaczorach (brak wody na piętrze).

Odp. Wójt Gminy Kaczory – W w/w sprawie rozmawiałem z Dyrektorem ZUWiK, który
poinformował, że do tej pory nie były zgłaszane uwagi w sprawie słabego ciśnienia na ul.
Osiedle Przylesie.
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ad. wniosków Radnej Hanny Okupniak:
Ø Czy zostały już postawione znaki informacyjne mówiące o obelisku w Jeziorkach?
Odp. Wójt Gminy Kaczory – Znaki informacyjne są zamówione i niebawem zostaną
ustawione, prawdopodobnie w piątek.
Ø Czy zostanie zrobiony chodnik w Śmiłowie na ul. Kaczorskiej (w kierunku Kaczor,
do lasu)?
Odp. Wójt Gminy Kaczory – Wniosek przekażemy do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.
Jednak czy chodnik zostanie zrobiony zobaczymy. Ustaliłem z powiatem, że w 2009 r.
chodnik w Równopolu dokończy gmina, a chodnik na ul. Dworcowej w Kaczorach powiat.
My z obietnicy się wywiążemy a czy wywiąże się powiat? Ponadto cały czas prowadzimy
rozmowy w sprawie chodnika w Zelgniewie. W/w wniosek także zgłosimy.
ad. wniosku radnego Kazimierza Załachowskiego:
q

Czy wiadomo coś więcej w sprawie planowanej inwestycji powiatowej budowy
obwodnicy Byszki – Ruda? Czy zostanie ona rozpoczęta jeszcze w tej kadencji?

Odp. Wójt Gminy Kaczory – W w/w sprawie coś ruszyło. Są załatwiane sprawy formalne.
Gmina Kaczory wydała dla powiatu decyzję lokalizacyjną i teraz powiat może zacząć starać
się o pozwolenie na budowę. Myślę, że w 2010 r. inwestycja ruszy, a wówczas będzie to
wielka sprawa dla naszej gminy.
ad. wniosków Radnego Ryszarda Grzelaka:
Ø Proszę o oznakowanie dróg gminnych w Dziembówku. Obecnie nie wiadomo, które
drogi są podporządkowanymi a które głównymi. Proponowałbym wszystkie drogi
zrobić osiedlowymi.
Odp. Wójt Gminy Kaczory – W Dziembówku trzeba będzie sprawę znaków załatwić
kompleksowo. Myślę, że zostanie powołana specjalna komisja w w/w sprawie, która
w pierwszej kolejności ustali gdzie znaki mają się znajdować.
Ø Jadąc z Dziembowa do Dziembówka drogą
podporządkowania. Proszę o ustawienie w/w znaku.

powiatową

brakuje

znaku

Odp. Wójt Gminy Kaczory – W/w wniosek przekażemy do powiatu.

ad. pkt 12/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 13 50 XXV sesję Rady Gminy Kaczory
Przewodniczy ł:

Protokółowała:
Agnieszka Kopydłowska

Przewodnicz ący Rady Gminy Kaczory

Inspektor

Kowal Stefan
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